
Extrém kánikula, hirtelen 
érkező, hatalmas viharok – ma 
már sajnos nem kérdés, hogy a 
klímánk változik, mint ahogy az is 
egyértelmű, hogy nagyobb hangsúlyt 
kell fektetnünk a környezetbarát 
megoldásokra. Érdemes ezeket 
a szempontokat akkor is szem 
előtt tartanunk, ha épp otthonunk 
felújításán gondolkodunk.

Az elmúlt években sajnos mind 
egyértelműbbé vált, hogy az időjá-
rásunk egyre kiszámíthatatlanabb 

és szélsőségesebb. Hetekig tartó aszály 
sújtja a kertünket, az extrém kánikulában 
már a négy fal között is szinte elviselhe-
tetlen a meleg, majd egy hirtelen érkező 
viharban hatalmas erejű szél okoz károkat, 
vagy épp jégeső tör-zúz darabokra abla-
kot, tetőt. Sajnos a statisztikák is azt mu-
tatják, hogy mind gyakrabban és mind na-
gyobb értékű kár esik az ingatlanokban, 
ingóságokban. 

FELÚJÍTÁS OKOSAN
ZÖLDMEGOLDÁSOK 
A KORSZERŰBB OTTHONÉRT

A CIKK SZERZŐJE AZ IMAGINE CREATIVE CONSULTING



Emiatt még fontosabb, hogy ha ottho-
nunk felújítását tervezzük, vegyük figye-
lembe azt is, hogyan tudnánk ellensúlyozni 
ezeket a környezeti változásokat, mérsé-
kelni az esetlegesen miattuk keletkező ká-
rokat.

A lakás, a ház belső hőmérsékletének 
szabályozásában sokat segíthet a kellően 
vastag falazat mellett a megfelelő hőszi-
getelés is: így nyáron kevésbé melegszik 
fel az épület, télen pedig kevesebb energia 
felhasználásával teremthetünk meleget. 
A hőszigetelési munkákkal egy időben ér-
demes a régi, esetleg huzatos nyílászáró-
kat korszerű, többrétegű üveggel ellátott 
darabokra cserélni.

Az ablakok, nagyobb üvegfelülettel 
rendelkező ajtók elé érdemes spalettát, 
redőnyt, fémzsaluziát szereltetni, utóbbia-
kat akár távvezérléssel is lehet működtetni. 

Ezek nemcsak a forró nyári napokon védik 
a belső tereket a felmelegedéstől, de vi-
haros szelek, jégeső esetén is megvédik a 
törékeny üvegfelületeket, amelyek pótlása 
jelentős összegekbe kerülhet. 

A klímaváltozás, illetve az ebből kö-
vetkező problémák még inkább felerősí-
tik azokat a törekvéseket, hogy a fosszi-
lis tüzelőanyagok (szén, földgáz, kőolaj) 
használatát környezetbarát megoldások 
váltsák fel. Ha otthonunk felújításán gon-
dolkodunk, és van rá lehetőségünk, a hű-
tést-fűtést oldjuk meg környezetkímélő 

módon, például hőszivattyúval vagy fal-
fűtéssel, az áramszolgáltatás kiváltásá-
ra vagy kiegészítésére szereltessünk fel 
napelemeket vagy napkollektorokat. Ezek 
a zöldmegoldások nemcsak az ingatlan 
értékét növelik, hanem abban is segítenek, 
hogy kisebb legyen a fűtés- és a villany-
számlánk. Ráadásul az ilyen környezet-
barát korszerűsítésekhez gyakran állami, 
európai uniós támogatást, kamatmentes 
kölcsönt is kaphatunk, ezért mielőtt bele-
vágunk, mindenképpen érdemes megnéz-
ni, milyen pályázati lehetőségek érhetők el 
éppen.
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